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Moderní trendy 
ve vzdělávání pedagogů
Známé rčení, že dobrou školu bez dobrého kantora nevybudujete, má v hlavě každý. Určitě 
všichni jsme si také kladli otázku, jaké vlastnosti a dovednosti má mít kvalitní pedagog, takový 
IDEÁLNÍ UČITEL. Mezi ty zásadní patří, že se vzdělává celý život. 

Kromě osobnostních vlastností bychom vymysleli 

stovky těch, které mají přímý vliv na vzdělávání dětí. 

Mezi ty nejdůležitější bezesporu patří učit takovou 

formou, která žáky zaujme a třeba i zabaví, která je 

motivuje pro další studium a sebevzdělávání, a patří 

k nim taktéž chuť se neustále vzdělávat a zdoko-

nalovat svoje profesní kvality odborné, metodické 

a didaktické. Na fakt, že se učitelé musí vzdělávat 

a reagovat na nové trendy během celé své profesní 

kariéry, poukázala také ředitelka kladenské základní 

školy Šárka Vostárková: „A musí jít s dobou, musí 

na sobě pracovat.“ 

Jaké jsou preference dnešních dětí?

Zeptáme-li se žáka, jestli raději pracuje s klasickou 

učebnicí, nebo s tou interaktivní, obohacenou o růz-

norodá videa, zvukové záznamy, 3D animace, další 

obrázky, mapy, schémata nebo odkazy na doplňující 

informace, nebo zda preferuje papírový test, kdy 

na výsledky čeká několik dní, nebo ten digitální, 

kdy má okamžitou zpětnou vazbu, jaká myslíte, že 

bude jeho odpověď? Dnešní učitel se v přirozeném 

prostředí dětí, které je nabité moderními techno-

logiemi, bez počítače a tvorby vlastních digitálních 

učebních materiálů už těžko obejde. Navíc toho musí 

zvládat mnohem více než jeho předchůdci, například 

dobrá počítačová gramotnost je dnes téměř nezbyt-

ností, a známá věta „stačilo to před 20 lety, bude to 

stačit i dalších 20“ patří k argumentům učitele, který 

nemá chuť a ani potřebu se dále vzdělávat, a držet 

tak krok s dobou. 

Nabídka rozvojových kurzů je velká 

Kantor má k dispozici obrovskou nabídku akredito-

vaných kurzů v závislosti na odborné povaze, od di-

daktických a metodických po ty specifi cky technické 

a technologické. Pokud si vyhledáte v databázi akre-

ditovaných programů MŠMT ty, které jsou zaměřené 

na výpočetní techniku a informatiku, vyskočí ne-

uvěřitelné číslo 6 175 kurzů. Dnes mezi nimi najdete 

i moderní způsoby vzdělávání, které probíhají on-line 

formou tzv. webových seminářů, zkráceně webinářů. 

My jsme se vydali cestou videokonferenčního sys-

tému SMART Bridgit, který je dnes využíván například 

ve fi remním nebo také ve školském prostředí, zatím 

spíše vysokých škol. Dosavadní zkušenosti a reakce 

uživatelů z řad učitelů nám potvrzují, že jsme zvolili 

správnou cestu. 

Webináře = pohodlná forma školení

A co je k takovému webináři potřeba? Stačí běžný po-

čítač s připojením k internetu a výuka na dálku může 

začít. Lektor i všichni účastníci mají možnost sdílet 

plochu počítače, tedy všechna data, aplikace a připo-

jovat své vlastní poznámky. Kromě obrazu, který s po-

mocí kamery umožňuje přímou interakci s lektorem, 

je také přenášen zvuk. Položíte otázku a okamžitě 

dostanete odpověď. Ptát se můžete i v chatu, kam lze 

také přispívat svými nápady, myšlenkami nebo zkuše-

nostmi a připomínkami. Webinář pro učitele je jedna 

z možností, jak ušetřit cenný čas, strávený celodenní 

vyjížďkou za klasickým školením, a přesto se dostat 

k důležitým informacím o novinkách autorského pro-

gramu nebo funkcím využívané interaktivní tabule. 

Ředitelé určitě ocení nižší náklady, protože webináře 

probíhají vždy v odpoledních hodinách, v době 

Webináře, vzdálená výuka s pomocí videokonferenčního systému SMART Bridgit, umožňuje moderní formu vzdělávání pedagogů v různých částech republiky. 
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přípravy na výuku ve škole nebo i z pohodlí domova. 

Webináře jsou vedeny odbornými lektory – učiteli 

s praxí a není nutné za nimi jezdit daleko do místa 

konání tradičního školení. 

Tematické webináře na zkoušku zdarma

A jaké webináře jsme pro učitele připravili? Především 

ty, ve kterých si zdokonalí své znalosti a dovednosti 

v práci s autorským programem SMART Notebook. Je 

snadné se připojit z různých koutů republiky, a tak nic 

nebrání v nabídce specifi ckých webinářů, například 

pouze pro učitele matematiky nebo učitele první 

třídy. Pověstnou třešničkou na dortu jsou tematické 

webináře, které inspirují k tvorbě motivačních digitál-

ních učebních materiálů. Aby učitelé takříkajíc neku-

povali zajíce v pytli, již nyní mohou zdarma vyzkoušet 

některý z „velikonočních“ webinářů. Stačí si na portále 

Veškole.cz najít vyhovující termín a na webinář se 

zaregistrovat. 

Moderní kantor efektivním průvodcem 

v životě žáka

Vývoj moderních technologií je oblastí, která se 

nejvíce a nejrychleji mění. Na potřebu přizpůsobit 

se trendům a nárokům tohoto dynamického světa 

reagují téměř všechny profese a učitelé k nim beze 

MARTIN GEMBEC

 Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice

„Webináře považuji za ideální způsob zdokonalování se v in-

teraktivní výuce. Připojení je snadné, lektora slyším a mám 

k dispozici jeho obrazovku, nebo mohu sdílet svoji plochu 

a mohu si vše rovnou vyzkoušet. Takže jedině doporučuji.“

HELENA TLAPÁKOVÁ

Základní škola L. Kuby 48, České Budějovice 

„Všechno je rychlé, aktuálně sdílené více účastníky. Úžasná 

je zpětná vazba informací, kdy se lektor i ostatní účastníci 

okamžitě spojí třeba přes chat a konzultují informace, kte-

rým nerozumí nebo které by si chtěli zaznamenat.“

HANA ŠTĚPÁNKOVÁ

Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 – Prosek 

„V létě jsem přes webinář školila a byla to pro mě nová 

a úžasná zkušenost. Bylo zajímavé z pohodlí domova školit 

lidi z různých míst republiky. Webinář byl rozdělen do dvou 

dnů, kdy si účastníci po první části mohli vše v klidu vyzkou-

šet a druhý den se ptát a vyměňovat si zkušenosti. Skvělý 

nápad. Jen tak dál.“

sporu patří. Pedagog pro výuku a vzdělávání žáků 

využívá velké množství nových technologií a ná-

strojů. Bez neustálého vzdělávání a pravidelného 

odborného školení nebudou tyto nové možnosti 

nikdy efektivně využity, a může tak vzniknout mylný 

dojem, že nejsou pro vzdělávání žáků dostatečné 

nebo vhodné. Kvalitní a moderní učitel se také inspi-

ruje v zahraničí a právě on-line vzdělávání, například 

formou webinářů, je v jiných zemích světa ověřená 

a oblíbená forma výuky nebo školení. Zeptejte se 

svých žáků, co by řekli na takovou vyučovací hodinu. 

Ve chvíli, kdy se pedagog orientuje v nových tren-

dech, reaguje na ně a má možnost využívat těchto 

moderních prostředků pro svou výuku, proč nevyuží-

vat i moderních metod vzdělávání pro svůj profesní 

rozvoj? Kantor, který překonal odpor k novým meto-

dám vzdělávání se a učení nebo způsobům komuni-

kace se svými kolegy, žáky i jejich rodiči, je efektivním 

průvodcem v životě žáka a má větší šanci jej lépe 

připravit na život pracovní i osobní. 

 Iva Loužecká

Webináře jsou školení pro pedagogy – účastníky i lektora, která jsou realizovaná z pohodlí školy nebo domova.

www.veskole.cz/seminare-skoleni/tu=webinare


